
Fölin palvelut ovat keino 

rakentaa yritysmielikuvaa



Helpomman matkustamisen 

puolesta

• Ei vyöhykehinnoittelua, hinta on sama matkan pituudesta riippumatta.

• Aikataulunäyttö esimerkiksi yrityksen aulassa palvelee niin työntekijöitä kuin 

asiakkaita

• Föllärit käytössä taas kesästä alkaen!

• Yhteislippuja tapahtumajärjestäjien kanssa.

• Edistyksellinen ja helppokäyttöinen työmatkakortti.



Voit asentaa yrityksen tiloihin Föli-bussien aikataulunäytön. 

Autamme mieluusti pysäkkikarttojen ja muun opastavan 

materiaalin teossa.

Aikataulunäyttö kertoo lähellä olevien bussipysäkkien aikataulut 

aina reaaliajassa, mikä helpottaa asiakkaiden ja työntekijöiden 

liikkumista. Aikataulunäytön käyttöönotto vaatii ainoastaan 

sopivan näytön ja nettiyhteyden. 

https://omatpysakit.foli.fi/

Aikataulut aina 

helposti saatavilla

https://omatpysakit.foli.fi/


Fölläriasema ilahduttaa kaikkia alueella liikkuvia ja auttaa 

rakentamaan positiivista mielikuvaa. 

Uudet kaupunkipyörät tulossa käyttöön touko-kesäkuussa

Työnantaja voi ostaa Fölläreiden käyttöoikeuden 

työntekijöilleen vaikka lahjaksi. Fölläreiden käyttöoikeus 

kuuluu myös Fölin kausikortteihin.

Esim. Turun kaupunki tarjoaa mahdollisuuden maksaa 

Fölläreiden käytön tyky-pisteillä.

Virtuaalisia asemia voi helposti ottaa käyttöön myös 

väliaikaisesti tapahtumien ajaksi

Helposti liikuteltavat 

virtuaaliset 

fölläriasemat



Kun kutsut vieraita erilaisiin yritystapahtumiin tai seminaareihin, 

voit huomioida kutsuvieraat liittämällä Föli-lipun valmiiksi mukaan 

kutsuun. 

Voit toimittaa Föli-lipun esimerkiksi sähköpostitse tai suoraan 

kutsuun tulostettuna. Lippu luetaan bussissa ja vesibussissa 

kutsussa olevasta QR-koodista, joten erillistä Föli-lippua ei tarvita.

Föli-lippu on helppo liittää myös osaksi Lippupisteen kautta 

myytäviä tapahtumalippuja.

Alennuskoodit

Fölin kanssa voit sopia asiakkaille tarjottavasta alennuksesta 

esim. jonkin tapahtuman tai kampanjan yhteydessä

Föli-lippu kutsun mukana



Työsuhdematkalipun tarjoaminen 

vahvistaa positiivista 

työnantajamielikuvaa, sillä se on 

rahanarvoinen etu työntekijälle ja 

ympäristöystävällisyytensä ansiosta 

todellinen ilmastoteko.



Mikä on työmatkakortti?

Veroton etu 3400 euroon saakka 
Työantaja voi tarjota kausikortin vaikka 

kokonaiseksi vuodeksi täysin verovapaasti 

(535€/365 pv). Rajoittamaton määrä matkoja 

kaikissa Fölin busseissa, vesibusseissa sekä 

Fölläreiden käyttöoikeus

Ei palkan sivukuluja eikä 

ylläpitokustannuksia tai 

provisioita työnantajalle

Kustannukset: työmatkakortti vs. autopaikka

Työmatkakortti tarkoittaa henkilökohtaista etua, 

jolla työntekijä voi ladata Föli-kortilleen kauden tai 

arvoa. Työmatkakortilla voi matkustaa Fölin

liikenteessä Turussa, Kaarinassa, Naantalissa, 

Raisiossa, Liedossa ja Ruskolla.

”Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä, siksi 

työmatkakortti on erityisen fiksu henkilöstöetu. 

Lisäksi Fölin käyttö on nyt todella edullista. 

Aikaisemmin käytin arvokorttia tai kimppakyytiä. 

Nyt ei tarvitse miettiä, koska hyppään bussiin, ja 

tulee myös käveltyä enemmän.” -Jaana Räsänen-
Nauska, Turun kaupungin työntekijä



Föli-työmatkakortin käyttöönotto

Työnantaja tekee 

laskutussopimuksen 

työsuhdematkalipusta 

Fölin kanssa.

Työnantajan yhteyshenkilö saa 

sähköpostiinsa linkin, josta 

pääsee kirjautumaan 

yritysportaaliin

Työnantaja määrittää edun 

määrän, omavastuuosuuden 

sekä tuotteet, joihin edun 

voi käyttää.

Työnantaja syöttää työntekijöiden 

tiedot Fölin yritysportaaliin.

Työntekijä tunnistautuu 

Fölikaupassa ja lataa siellä 

matkakorttiaan.

Föli laskuttaa yritykseltä 3 

kuukauden välein 

käytettyjen etujen määrän.



Työmatkakortti on työntekijöiden 

käytettävissä

myös vapaa-ajalla.

Työmatkakortti lisää hyötyliikuntaa 

arjessa, mikä vähentää 

sairauspoissaoloja. Kun työntekijöiden 

työhyvinvointi kasvaa, kasvaa myös 

työmotivaatio.

Tiesitkö, että…

• Jo 30 min kävely ja pyöräily täyttää 

liikkumiselle asetetun päivittäisen 

terveyssuosituksen?*

• Joukkoliikenteen käyttäjä ottaa 

päivässä keskimäärin 2 000 askelta 

enemmän kuin yksityisautoilija?*

*Lähde: Motiva

Työmatka, joka 

lisää työhyvinvointia



Me autamme rakentamaan yrityksesi mielikuvaa

Aikataulunäytöt 

ja pysäkkikartat

Oma

Fölläriasema

Käyttöoikeus Fölläreihin

lahjaksi työntekijöille

Työmatkakortti

Föli-lippu 

tapahtumakutsun 

yhteyteen tai 

alennuskoodi 

Fölikauppaan

Henkilökunnan 

opastus Fölin käyttöön 



Ota yhteyttä!

Työmatkakortti, yhteisliput ja alennuskoodit

Tiina Sinokki, tiina.sinokki@turku.fi, 

040 668 4208

Aikataulunäyttö ja opastavat materiaalit

Saana Lehtinen, saana.lehtinen@turku.fi, 

040 637 3471

Föllärit

Jere Sipponen, jere.sipponen@turku.fi

Risto Peltonen, risto.peltonen@turku.fi

Lisätietoa netissä

www.foli.fi/yrityksille

www.foli.fi/tyomatkakortti 

Kiinnostuitko? 

Jutellaan lisää!

mailto:tiina.sinokki@turku.fi
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